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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

Số: 67/KH-UBND 

              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               Văn Quan,  ngày 09 tháng 4  năm 2018 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/TU ngày 29/01/2018 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện năm 2018 và các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo của Huyện ủy Văn Quan lựa chọn thực hiện năm 2018 về nhiệm vụ 

đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

 Căn cứ Nghị quyết số 56-NQ/TU ngày 29/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 

2018; Nghị quyết số 23-NQ/HU ngày 21/3/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về 

các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2018; 

UBND huyện Văn Quan xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội với những nội dung sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Triển khai quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 56-NQ/TU ngày 

29/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 23-NQ/HU ngày 

21/3/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2018; triển khai đồng bộ các biện pháp, giải 

pháp bảo đảm giữ vững, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ 

tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội diễn ra trên địa bàn huyện. 

Phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực 

của các ngành, đoàn thể, các tầng lớp Nhân dân, tạo phong trào sâu rộng trong đấu 

tranh phòng, chống tội phạm; duy trì ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn 

xã hội, góp phần tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội. 

2. Chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh trấn áp quyết liệt các loại tội 

phạm và các vi phạm pháp luật nhằm tiếp tục kiềm chế, ngăn chặn và đẩy lùi hoạt 

động phạm tội của các loại tội phạm, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về 

ANTT; chủ động ngăn ngừa, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động xâm phạm 

ANQG; giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo TTATXH, xử lý tốt các vụ 

việc, kiên quyết không để phát sinh, hình thành "điểm nóng" về ANTT. 

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; quản lý ngành 

nghề kinh doanh có điều kiện, vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ, thực hiện các giải 

pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông. 

Không để xảy ra các vụ cháy, nổ trên địa bàn. 

4. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật 

tự an toàn xã hội phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phát huy vai trò, trách nhiệm 
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của các cơ quan, đơn vị trong việc phối hợp tổ chức thực hiện, gắn với thực hiện 

tốt các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn huyện. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị quyết sô 56-NQ/TU 

của Ban thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 23-NQ/HU của Huyện ủy về nhiệm vụ 

bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục quán triệt thực 

hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, các chương trình, kế hoạch của Trung ương, 

của tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm; trọng tâm là Chỉ 

thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; Kết luận số 

05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW 

của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

phòng chống tội phạm trong tình hình mới; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội 

phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 05/CT-TTg 

ngày 21/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công 

tác bảo vệ BMNN trong tình hình mới; Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”…  

2. Chủ động nắm tình hình, xử lý tốt các vấn đề liên quan đến an ninh chính 

trị; thực hiện tốt các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, 

tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, phòng ngừa biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai 

trái, thù địch, không để các đối tượng xấu lợi dụng móc nối, lôi kéo, kích động 

chống phá Đảng, Nhà nước; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, gây mất an 

ninh, an toàn thông tin, lộ lọt bí mật Nhà nước. 

3. Làm tốt tham mưu, phối hợp giải quyết có hiệu quả khiếu nại, tố cáo và 

những vấn đề xã hội bức xúc, không để khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, hình thành 

điểm nóng về ANTT; tham mưu triển khai các kế hoạch, phương án phòng chống 

khủng bố, hoạt động tập trung đông người gây rối an ninh trật tự trên địa bàn; chủ 

động phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo trái 

phép, hoạt động lợi dụng tôn giáo, hoạt động tà đạo…. Tăng cường tuyên truyền, 

vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về xuất nhập cảnh; thực hiện 

tốt công tác vận động, tranh thủ người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu 

số, tích cực tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. 

4. Chỉ đạo lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đối 

tượng, tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm nhất là tội phạm hình sự, 

ma túy, không để hình thành tụ điểm phức tạp; phấn đấu kiềm chế sự gia tăng tội 

phạm hình sự; phấn đấu đạt mục tiêu tỷ lệ điều tra khám phá án đạt từ 90% trở lên, 

không để xảy ra oan, sai. Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố 

giác tội phạm theo thông tư số 06/2013/TTLT-BCA-BTC-BNN và PTNT-
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VKSNDTC ngày 02/8/2013 hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật Tố tụng hình 

sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin 

báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt trên 90%.  

Các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp đấu tranh ngăn chặn hoạt động 

buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, hàng giả; sản phẩm động vật, 

gia cầm nhập lậu; kiểm tra, xử lý hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng kém chất 

lượng… Nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi 

gây ô nhiễm môi trường, khai thác tài nguyên trái phép, kiểm tra vệ sinh an toàn 

thực phẩm, kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh gia súc, gia cầm… 

5. Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà 

nước về an ninh, trật tự; quản lý cư trú; quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công 

cụ hỗ trợ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo 

trật tự công cộng, thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; kiềm 

chế, làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí từ 5% trở lên. Không để xảy ra 

các vụ cháy, nổ trên địa bàn. 

6. Chủ động đổi mới hình thức và nội dung phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc phù hợp với đặc điểm địa bàn, đối tượng; quan tâm xây dựng mô 

hình điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm, gắn với thực hiện có hiệu 

quả các nghị quyết, thông tư liên tịch, chương trình phối hợp hành động đã ký kết 

giữa các ban, ngành, đoàn thể trong phòng chống tội phạm nhằm phát huy sức 

mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong bảo vệ ANTT; trọng tâm là thực 

hiện nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa 

Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, 

trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Tăng cường công tác tuyên truyền, 

giáo dục, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm trên các phương tiện thông 

tin đại chúng. Duy trì các chuyên mục, chuyên đề về thông tin tuyên truyền; đề cao 

trách nhiệm, vai trò chủ động của các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội 

trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống 

cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người dân, thanh thiếu niên 

và học sinh; đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, nâng cao hiệu quả công tác 

tuyên truyền vận động quần chúng Nhân dân tham gia phòng chống tội phạm ngay 

từ gia đình, thôn bản. Tập trung giải quyết các mâu thuẫn, khiếu kiện ngay tại cơ 

sở, không để thành điểm nóng phức tạp. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp đảm 

bảo tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.  

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này và chức năng nhiệm vụ được giao, yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, UBND xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm 

túc, xây dựng chương trình, kế hoạch, đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể để tổ 

chức thực hiện có hiệu quả. Xác định công tác đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm, 
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thường xuyên của các cấp ủy đảng và cơ quan đơn vị; đồng thời xác định là tiêu 

chí đánh giá, bình xét thi đua cuối năm của mỗi cơ quan, đơn vị.  

2. Giao Công an huyện phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện 

có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện, định 

kỳ báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND tỉnh để chỉ đạo./. 

                                                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Nơi nhận:                                                 CHỦ TỊCH 
- Thường trực Huyện ủy;          (Báo cáo)                                                           
- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện (chỉ đạo); 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, ban, ngành,  

 đoàn thể của huyện;         (thực hiện) 

- CVP HĐND&UBND huyện;     
- Lưu: VT.                                 Nguyễn Đình Đại 
 

 

 

 

 


